
Tid: d. 10. 91 kl . 14,30

FASTELAVNSFEST
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Sted: Østerskovvej 58 (v. den gl. mølle)

Kom og slå katten allønden.
Der er præmie til kattekongen,
kattedronningen, bedst/sjovest udklædte
pige og

Der kan købes lastelavnsboller, varm
kakao, kaffe og te.

0verskuddet går ubeskåret til indhøb al
materialer til lællesarealet.

Tag lamilie 0g venner med og lad 0s gøre

det til en hyggelig dag.

Hilsen og på gensyn

lebruarSøndag

d reng.

Låsby st. arbeidsgruppe
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IASBYST. FÆLTESAREAL
6a^&*e d- lL .J,nt kl. 13 til ? ARBEJDSDAG!

Vi skal ha' malet gyngestativ og borde. Lave grill, bygget
legebakke m. rutschebane og tårn
Ved altenstid laver vi bål m. pølser 0g snobrød.
Hvis du har tid/lyst, så ring til 86 95 1B 34

Torsdag d. 6,Jo,-, kl. 19
Legealten lor børn og voksne. Fodbold - håndbold - badminton.
Hvis interessen er stor, lortsættes hver torsdag

Sct. Hans - somtnerfest
Vil du være med til at arrangere fest for Låsby st. 0g 0megn,
så ring til 86 95 18 34

lndsamling til legeplads og fællesareal
Til vedligeholdelse og leie al jorden ønskes et bidrag!
Girokort vedlagt (betales venligst omkr. 19. ro"; ;

Med venlig hilsen lra
Låsby st. arbeidsgruppe

Benyt venligst kassen lor sidste nyt
Fremtidige referater til bidragsyderne vil
blive opslået i kassen

+
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